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 2 (08) أضواء البيان

 
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

والتابعين لهم  م على نبينا محمد وعلى آله وصحبهالحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسل
 :-رحمه هللا تعالى-بإحسان إلى يوم الدين، قال الشيخ محمد الشنقيطي

 ." 29البقرة:  {ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ} تعالى: قوله "
 . 30البقرة:  {ٱ ٻ ٻ ٻ}ال 
في قوله خليفة   30البقرة:  {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ} قوله تعالى: "

أن المراد بالخليفة أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصالة  :وجهان من التفسير للعلماء أحدهما
وقيل ألنه صار خلفا من الجن الذين كانوا  ،ألنه خليفة هللا في أرضه في تنفيذ أوامره ؛والسالم

 ."وقيل ألنه إذا مات ،يسكنون األرض قبله وعليه فخليفة فعيلة بمعنى فاعل
مراد به الفرد الواحد وهو مقتضى اللفظ وال يراد خالف ألنه خلف غيره هذا بناء على أن الخليفة ال

به الجنس والفرد شخص واحد وهو آدم عليه السالم وسياق القصة وما يدور حولها كلها يدور 
 ،هذا تابعة للخليفة التي سبق الحديث عنها  31البقرة:  {ڦ ڦ ڄ ڄ } على هذا 

 ا.ة الجنس من هذا النوع الذي يخلف بعضه بعض  ومنهم من يقول أن المراد بالخليف
 ."وقيل ألنه إذا مات يخلفه من بعده وعليه فهو من فعيلة بمعنى مفعول"

 األول بمعنى خالف والثاني بمعنى مخلوف.
أن قوله خليفة مفرد أريد  :ثانيهما ،وكون الخليفة هو آدم هو الظاهر المتبادر من سياق اآلية"

والمفرد إن كان اسم جنس يكثر في كالم العرب  ،به الجمع أي خالئف وهو اختيار ابن كثير
 قوله يعني وأنهار بدليل   54القمر:  {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ} إطالقه مرادا به الجمع كقوله تعالى 

  :وقوله  74الفرقان:  {ھ ے ے} اآلية وقوله   15محمد:  {ڑ ڑ ک ک ک ک}
 ."ونظيره من كالم العرب قول عقيل قول عقيل بن َعلَقمة  4النساء:  {ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے}

 طالب: ................
 ال.

 طالب: ................
 ؟ماذا

 ................طالب: 
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 3 الشيخ عبد الكريم اخلضريمعالي 

 المتقين إمام واحد والمقصود أئمة اجعلنا جمع.
 ُعقيل. أوطالب: أحسن هللا إليك َعقيل 

 طالب: ................
 ؟ماذا

 طالب: ................
 يعني على القول األول الظاهر من احتمالي القول األول. نعم

 طالب: ................
 ؟ماذا؟ أين

 ................طالب: 
 أتجعل فيها من يسفك الدماء.

 طالب: ................
، المراد به الجنس لكن سياق اآليات قد ال يكون نعم  30البقرة:  {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ} 

نما يكون بتسببه بولده الذي تسبب في وجوده سفك الدماء ومن ذلك ولد  هو بنفسه يسفك الدماء وا 
 .اقد يكون متسبب اصلبه الذي قتل أخاه قد ال يكون مباشر 

 طالب: ................
  30البقرة:  {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ} المقصود أنه على الترجيح وكون الخليفة هو آدم 

إلى هذا المجعول خليفة تجعلون يفسده في األرض ويسفك الدماء وقد ال يكون نسبة الفعل 
في اإلثم  اوال يعني أنه يكون بهذا التسبب يعني مشارك االشخص ألنه مباشر له قد يكون متسبب

فالمراد من  ،لكنه تسبب قدري تسبب قدري ال حول له به لكنه متسبب ،ومشارك في الجريمة
الذي يسفك من يوجد في ذريته من الظلمة ومن ذلكم ابنه لصلبه وهذا االحتمال متبادر من 

 مال األول واالحتمال الثاني المراد به الجنس.االحت
 طالب: ................

 ال، هم بنوا على األصل أن كل من ليس بمعصوم كالمالئكة ال بد أن يقع منه هذا األمر.
 ونظيره من كالم العرب قول ُعقيل بن ُعلَّفة الَمر ِّي.

 الُمر ِّي.
 الُمري؟

 الُمري من بني ُمرة.
 الُمري:

 فاااااااااااااا ارة شاااااااااااااار عااااااااااااااموكااااااااااااااان بنااااااااااااااو 
 

 وكنااااااااات لهااااااااام كشااااااااار بناااااااااي األخيناااااااااا 
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 4 (08) أضواء البيان

 نعم بنو ف ارة شر عم يعني شر أعمام.
 وقول العباس بن مرداس السلمي:"

 فقلنــــــــــا أســـــــــــلموا إنـــــــــــا أخـــــــــــوكم
 

 وقــــد ســــلمت مــــن ا حــــن الصــــدور 
 وأنشد له سيبويه قول علقمة بن عبدة التميمي: 

ـــا ـــا عظامه ـــف الحســـرا فام  بهـــا جي
 

ـــــــدها فصـــــــليب  ـــــــا جل ـــــــيض وأم  "فب
 قال عظامها وقال جلدها ما قال جلودها. 

 "وقول اآلخر: كلوا في بعض."
 وهذا من نوع المفرد المضاف الذي يعم المفرد إذا أضيف أفاد العموم.

 وقوله اآلخر: "
ــــــوا ــــــي بعــــــض بطــــــنكم تعف ــــــوا ف  كل

 

ـــــــــي   ـــــــــإن نمـــــــــانكم نمـــــــــن خم  ف
ذا كانت هذه اآلية الكريمة تحتمل الوجهين المذكورين فاعلم أنه قد دلت آيات أخر على   وا 

 ."الوجه الثاني وهو أن المراد بالخليفة الخالئف من آدم وبنيه ال آدم نفسه وحده
 ذا الذي رجحه ابن كثير رحمه هللا.نعم وه

ومعلوم أن آدم  ،اآلية  30البقرة:  {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ} كقوله تعالى: "
عليه وعلى نبينا الصالة والسالم ليس ممن يفسد فيها وال ممن يسفك الدماء وكقوله هو الذي 

اآلية  1٦5األنعام:  ژ مب ىب يب جت حتژ  جعلكم خالئف في األرض اآلية وقوله
ويمكن الجواب عن هذا  ،اآلية ونحو ذلك من اآليات  ٦2النمل:  {ۋ ۅ} وقوله 

 ."بان المراد بالخليفة آدم وأن هللا أعلم المالئكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد
 طالب: ................

 ين؟ أ
 طالب: ................

 معك؟ تيالطبعة ال ما هي
 طالب: دار الفضيلة.

 معك؟ هذا ما يصير من أصل الكتاب. ذيمختصر ال أوكامل 
 طالب: ستاتي..

 ما يصير من أصل الكتاب.
 طالب: ................

 إيه لكن الكتاب هو األصل واال..؟
 طالب: ................
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 5 الشيخ عبد الكريم اخلضريمعالي 

 تي لعل السقط عنده هو فيه تنبيه.طالب: ..هو سيا
 من كالم القرطبي.

 طالب: ................
 معه. ذياألصل مختصر ال ليسمعه  ذيال هو مختصر ال

 ................طالب: 
 ماد لمعك العنوان الج ذيعنوان الكتاب ال ماتأكد لعله يأتي ، الظاهر هو كالم القرطبيال، 
 عليها فوق. مكتوبال

 القرآن بالقرآن من أضواء البيان.طالب: تفسير 
 مختصر.هذا تفسير القرآن بالقرآن من أضواء البيان يعني جرده عن كثير من مقاصده يعني 

 ................طالب: 
 سيد ساداتي له دار الفضيلة.

 طالب: ................
 محمود ساداتي.

 طالب: ................
 هذا سيد ساداتي هذا مختصر الكتاب هو صاحب دار الفضيلة.

ويمكن الجواب عن هذا بان المراد بالخليفة آدم وأن هللا أعلم المالئكة أنه يكون من ذريته من 
فساد وسفك الدماء فقالوا ما قالوا وأن المراد بخالفة آدم الخالفة الشرعية وبخالفة يفعل ذلك ال

قال القرطبي في تفسير  ،ذريته أعم من ذلك وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه قرن آخر تنبيه
هذه اآلية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة  :هذه اآلية الكريمة

 كام الخليفة وال خالف في..وتنفذ به أح
 الخليقة؟ أوالخليفة 

 طالب: الخليقة؟
 عندك؟ ما الذي

 طالب: الخليفة.
 طالب: ................

هذا اإلمام هو الخليفة  ،في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع الواو للتفسير عطف تفسيري 
 و الذي ينصب.اإلمام هو الذي ينصب والخليفة ه ،تنصب اللتجتمع به، ال، الخليقة 
 طالب: ................

 تجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام.يسمع له ويطاع ل ال، لحظة
 طالب: ................
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 6 (08) أضواء البيان

 تنفذ بالخليفة أحكام الخليفة؟!
 طالب: ................

على الخليقة على  في نصب إمام وخليفة تنفذ به أحكام الخليفة؟! ممكن؟! أو األحكام المجراة
 يستقيم المعنى. الالخلق أنا عندي خليفة مكتوب الخليفة لكن 

 طالب: ................
ألن  ؛ج اك هللا خير نعممعك غير كتابنا  ذيألن الكتاب ال ؛ال، أنت ال تعترض علينا بشيء

حجد   ار حذف كثير المختصِّ  جملة  آخر فيبدل ئاالسياق يقتضي من وجهة نظره شي ،ا وقد يصح ِّ
 ماذاعالقة.  بهلنا ليسلنا به عالقة المختصر  ليسبجملة وقد يقتضي السياق عنده  يادة هذا 

 المقصود؟ كان
 طالب: ................

 الجواب؟ ذلك ما هو وبعد
 طالب: ................

 يصير المعنى. ماذا حذفتهولو 
 طالب: ................

 وش هو عليه؟
 ..طالب: ..............

يعني تستقيم  اشيء، تنفذ به يعني باإلمام الذي نصب والخليفة الذي نصب أحكام ليس هناك
 وال نسخة فيها قاف؟ ال توجدأحوال األمة، يعني 

 باب التكرار يا شيخ أو التاكيد. لعله من طالب: 
الفائدة ذه ه تفسير القرطبي؟!في  ذيال مانسيت  عبد هللا االظاهر أبعبد هللا  االتفسير يا أب أعطنا

 علينا. تمر 
 طالب: ................

 طي ب.
 طالب: ................

 .ما يستقيمتنفذ به أحكامه هو به تنفذ أحكامه؟! 
 طالب: ................

 .نريد ذيذا اله ماعمر  اما تستقيم يا أب
 طالب: ................

في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع  هذا هو عندنا التفسير، هات اآلية أصل هذه اآلية أصل
بواضحة نفس الشيء خليفة  ليستنفس الشيء لكن الصورة  تجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكامل
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 7 الشيخ عبد الكريم اخلضريمعالي 

تنفذ به أحكامه،  أولكن من حيث المعنى يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به قال أحكامه 
 ؟هذه كعبد هللا؟ أنت ماس اك الوقت يا أبلأقرأ ذ عندماما صححت 

 طالب: ................
 . وهللا العبارة قلقة عندي.أمامنانقصد عبارة  حنننقصد معاني  العمر  اعبد هللا يا أب اال يا أب

 طالب: ................
 هي؟ ما

 طالب: ................
 تعتمد؟ ماذا

 طالب: ................
 طيب والثانية..

 طالب: ................
 به.

 طالب: ................
 ال، القرطبي متقن ثالثة عشر نسخة مقابلة.

 طالب: ................
 تجتمع به وتنفذ به أحكامه وخالص انتهى اإلشكال. ،ال، ما يحتاج

 طالب: ................
 أحكامه.

 طالب: ................
عني النصب، ممكن نفذ به يأصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وت

 عبد هللا؟ هللا المستعان، سم. اهذا موقفك يا أب
 "وجوب.وال خالف في "

 طالب: ................
النصب تنفذ به أحكامه لكن  يوهللا العبارة قلقة لكن مع ذلك إذا حملناه على النصب وتنفذ به يعن

 العبارة تحتاج.
ن األمة وال بين األئمة إال ما روي عن األصم حيث كان عن يوال خالف في وجوب ذلك ب"

وقوله   30البقرة:  {ٻ پ پ پ پڀ } الشريعة أصم إلى أن قال ودليلنا قول هللا تعالى: 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ } وقال   2٦ :  ژېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ ی  ژ تعالى: 

 ،أي يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من اآليات  55النور:  {ڄ ڄ ڄ ڄ
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 8 (08) أضواء البيان

وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد خالف وقع بين المهاجرين واألنصار في سقيفة بني 
ساعدة في التعيين حتى قالت األنصار منا أمير ومنكم أمير فدفعهم أبو بكر وعمر 

وقالوا لهم إن العرب ال تدين إال لهذا الحي من قريش ورووا لهم الخبر  والمهاجرون عن ذلك
 ."في ذلك فرجعوا لقريش

وهذا حديث متواتر وجمع طرقه ابن حجر في كتابه أسماه لذة العيش في  «األئمة من قريش»
 جمع أو في ذكر طرق حديث األئمة من قريش.

كان فرض ا مامة غير واجب ال في  ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش فلو"
 ."قريش وال في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها

وكما ُوصف حيث كان  ،يعني كما يقول األصم لو كانت غير واجبة يعيش الناس بدون خليفة
عن الشريعة أصم هم من أئمة المعت لة ورؤوسهم مع أن المعت لة يرون العقل وتحكيمه وتقديمه 

ى النصوص فهل يسوغ في عقل فضال عن نقل أن يعيش الناس بدون خليفة يسوسهم ويقودهم عل
 ال يؤيده ال عقل وال نقل.و وينتصر لمظلومهم ويستخرج الحقوق ويقيم الحدود؟! هذا ال يقيمه 

ولقال قائل إنها غير واجبة ال في قريش وال في غيرهم فما لتنانعكم وجه وال فائدة في أمر "
لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في ا مامة  -رضي هللا عنه -ثم إن الصديق ،ليس بواجب

ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا وال عليك فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان 
قال مقي ِّده عفا هللا  .الدين الذي به قوام المسلمين والحمد هلل رب العالمين انتهى من القرطبي

لمعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به عنه من الواضح ا
ولم يخالف في هذا إال من ال يعتد به كابي بكر األصم  ،الكلمة وتنفذ به أحكام هللا في أرضه
وأكثر العلماء على أن  ،وكضرار وهشام القرطبي ونحوهم ،المعتنلي الذي تقدم في كالم القرطبي

جماع الصحابة وجوب ا مامة الكبرا بط ريق الشرع كما دلت عليه اآلية المتقدمة وأشباهها وا 
ٱ  } وألن هللا تعالى قد ينع بالسلطان ما ال ينعه بالقرآن كما قال تعالى:  ؛-رضي هللا عنهم-

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

فيه إشارة   25الحديد:  {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ} ألن قوله   25الحديد:  {ٺ ٿ ٿ
وقالت ا مامية إن ا مامة واجبة بالعقل ال  ،إلى إعمال السيف عند ا باء بعد إقامة الحجة

 ."وعن الحسن البصري والجاحظ والبلخي أنها ،بالشرع
يقولون أنها ثبتت  اشرعي ألن الدليل الشرعي دل على إمامة أبي بكر يريدون أال يثبتوا دليال

بالعقل وهم معت لة في باب القدر وفي األسماء والصفات وفي كثير من أبواب الدين هم معت لة 
 .-نسأل هللا العافية-ي يدون عليهم ما جاء ما عندهم في باب الصحابة

 ."وعن الحسن البصري والجاحظ والبلخي أنها تجب بالعقل والشرع مًعا واعلم أن ما تتقوا "
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 9 الشيخ عبد الكريم اخلضريمعالي 

ال ينكر أحد أن العقل يدل على وجوب نصب الخليفة ال يختلف في هذا اثنان أن العقل إضافة 
فإن كان وجود العقل على جهة االستقالل وأنه نظير  ،إلى ما جاء في الشرع يحتم وجود خليفة

لما جاء في الشرع والمنقول  الكن كونه موافق ،أو مضاد أو ند للشرع في اإليجاب هذا شيء آخر
 الالصحيح ال يمكن أن يختلف مع العقل الصريح كما قرر ذلك شيخ اإلسالم وألف فيه الكتب 

إن الشرع يدل على وجوب نصب الخليفة أنه ال يدل يمكن أن يقال إن القول األول الذين قالوا 
يمكن أن يقال هذا العقل دال على  العليه عقل وأنه قد ينا ع فيه العقالء لو لم يرد فيه نص 

 يمكن. البدون خليفة و وجوب والضرورة داعية إليه وال يمكن أن يتصور حياة بدون والي 
أبي بكر وعمر وأمثالهم من الصحابة وما واعلم أن ما تتقوله ا مامية من المفتريات على "

تتقوله في االثني عشر إماما وفي ا مام المنتظر المعصوم ونحو ذلك من خرافاتهم وأكاذيبهم 
ذا أردت الوقوف على تحقيق ذلك فعليك بكتاب منهاج السنة  ،الباطلة كله باطل ال أصل له وا 

الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية للعالمة الوحيد 
تيمية تغمده هللا برحمته فإنه جاء فيه بما ال منيد عليه من األدلة القاطعة والبراهين الساطعة 

 ."على إبطال جميع تلك الخرافات المختلفة
 المختلقة.

 ."على إبطال جميع تلك الخرافات المختلقة"
 طالب: ................

صار شديد إال أنه في بعض المواضع اخت ،د في كثير من المواضعمختصر الذهبي المنتقى جي
ال مختصر الذهبي اسمه المنتقى طي ب واإلمام لكن مختصر الشيخ ا  قد يستغلق معه المعنى و 

ي يد على ثالثمائة  ماومنهاج السنة في الج ء األول  ،عبد هللا بن غنيمان حذف ما ال يحتاج إليه
يها وفي السادس أربعمائة صفحة في موضع واحد طالب العلم صفحة طالب العلم ليس بحاجة إل

 يدركه.أن طالب العلم لمكن يا فضال عن أن يحتاج إليها باقيه ال يفهمه
فإذا حققت وجوب نصب ا مام األعظم على المسلمين فاعلم أن ا مامة تنعقد له باحد أمور "

ا مام فإنها تنعقد له بذلك وقال ا هو على أن فالنً  -صلى هللا عليه وسلم-ما لو ن   :األول
صلى هللا -ألن تقديم النبي  ؛من هذا القبيل -رضي هللا عنه -بعض العلماء إن إمامة أبي بكر

له في إمامة الصالة وهي أهم شيء فيه ا شارة إلى التقديم لإلمامة الكبرا وهو  -عليه وسلم
 ."ظاهر

يأبى الناس يأبى هللا والناس » -نه وأرضاهرضي هللا ع -جاء الخبر بما يدل على إمامة أبي بكر
وقدمه في اإلمامة في الصالة وهي أعظم أركان اإلسالم مما يستدل به على أنه  «إال أبا بكر

  .أولى بإمامة الدنيا من غيره
 طالب: ................
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ن لم تكن صريحة في إمامته إال أ ،نعم، وفداه بالحج وأردفه بعلي نها ظاهرة المقصود أن األدلة وا 
وأما ما يدعى من الوصية لعلي فباطل ال أصل له وال يوجد في شيء من  ،في إمامة أبي بكر

ن أثبت الوصية بعض من ينتسب إلى السنة ممن أثرت عليه البيئة كالشوكاني  دواوين اإلسالم وا 
 والصنعاني يثبتون الوصية لعلي رضي هللا عنه.

وقال بعض العلماء إن إمامة أبي بكر منه  ،بيعته الثاني هو اتفاق أهل الَحل والعقد على"
وال عبرة بعدم رضى  ، جماع أهل الحل والعقد من المهاجرين واألنصار عليها بعد الخالف

من عدم قبوله بيعة أبي بكر رضي هللا  -رضي هللا عنه -بعضهم كما وقع من سعد بن عبادة
 ."عنه

 يعرف مخالف. لكنهم في النهاية اتفقوا على ذلك وأجمعوا وال
ومن  -رضي هللا عنهما -أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله كما وقع من أبي بكر لعمر :الثالث"

الخالفة شورا بين ستة من أصحاب رسول هللا من  -عمر رضي هللا عنه -لهذا القبيل جع
أن يتغلب على  :الرابع ،مات وهو عنهم راض   -صلى هللا عليه وسلم-أصحاب رسول هللا 

الناس بسيفه ويننع الخالفة بالقوة حتى يستتب له األمر وتدين له الناس لما في الخروج عليه 
راقة دمائهم حينئذ   ومن هذا القبيل قيام عبد  :قال بعض العلماء ،من شق عصا المسلمين وا 

وسف الملك بن مروان على عبد هللا بن النبير وقتله إياه في مكة على يد الحجاج بن ي
ومن العلماء من يقول تنعقد له ا مامة  ،فاستتب األمر له كما قاله ابن قدامة في المغني

ببيعة واحد وجعلوا منه مبايعة عمر ألبي بكر في سقيفة بني ساعدة ومال إليه القرطبي وحكى 
 ."عليه إمام الحرمين ا جماع وقيل ببيعة أربعة وقيل غير ذلك هذا ملخ 

واحد ال يمكن أن يحميه لو خرج عليه أحد اللهم إال إذا الألن  ؛وهللا ال يستقيم لكن االكتفاء بواحد
ابتدئ بواحد كما فعل عمر ثم تتابع الناس بعد ذلك فإنما تنعقد بمن تحصل به المَنعة لو أراده 

 أحد.
 طالب: ................

 ع.واحد يعني يستطيع أن يمنعه من الناس ممكن لكن واحد بمفرده ال يستطي
 طالب: ................

ال، حتى يستتب له األمر إذا استتب له األمر وجبت طاعته قبل ذلك ال، يقال باغي هو قبل 
 .اذلك يسمى باغي

 طالب: ................
 على حسب ما عنده من تأويل.

ومقتضى كالم الشيخ تقي الدين أبي  ،هذا ملخ  كالم العلماء فيما تنعقد به ا مامة الكبرا "
في المنهاج أنها إنما تنعقد بمبايعة من تقوا به شوكته  -رحمه هللا -العباس ابن تيمية
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 ،ألن من ال قدرة له على ذلك كآحاد الناس ليس بإمام ؛ويقدر به على تنفيذ أحكام ا مامة
وقريش أوالد فهر بن مالك  أن يكون قرشيا :األول ،واعلم أن ا مام األعظم تشترط فيه شروط

 ."وقيل أوالد النضر بن كنانة
وهذا في حال االختيار لو أريد ترشيح إمام ال يجو  ترشيح إال من قريش لكن إذا كان إمام 

 استتب له األمر وملك الناس بسيفه مثل هذا ال يبحث في مثل هذه الشروط.
 طالب: ................
 هو خبر يراد به اإلنشاء.

 ................طالب: 
ال يجو  الخروج من أيديهم لكن إذا حصل ولو تأمر عبد  ،حكم ال يجو  الخروج عليهم نعم

 حبشي ل م السمع والطاعة.
 طالب: ................

 التغلب.
 طالب: ................

 ال، المقصود اإلمامة العظمى.
 طالب: ... يحمل على األفضلية...

 أسلوب حصري.« شاألئمة من قري»ال، شرط 
 طالب: ................

 من شرطه أن يكون قرشيا.
 طالب: إذا ما كان.

 إذا ما كان في حال االختيار ال يجو  اختياره.
 طالب: ................

لكن تجب الطاعة لمن تغلب بالقهر ولو  ال فرق،يتنا ل إذا أخذ منه قهرا تنا ل أو ما تنا ل  كيف
 عبدا حبشيا إذا تغلب.لم يكن قرشيا ولو كان 

فالفهري قرشي بال نناع ومن كان من أوالد مالك بن النضر أو أوالد النضر بن كنانة فيه "
 ،خالف هل هو قرشي أو ال؟ وما كان من أوالد كنانة من غير النضر فليس بقرشي بال نناع

من صميم  أن يكون  :قال القرطبي في تفسير هذه اآلية الكريمة في ذكر شرائط ا مام األول
وقد اختلف في هذا قال مقيده عفا  «األئمة من قريش» -صلى هللا عليه وسلم-قريش لقوله 

 ."هللا عنه االختالف الذي ذكره القرطبي في اشتراط كون ا مام األعظم قرشيا ضعيف
ألن  ؛ش هذا قول ضعيفيد قول آخر غير اشتراط كونه من قر االختالف ضعيف يعني إيرا
 العبارة قد يفهم منها غير هذا.



 

 

 
12 

 12 (08) أضواء البيان

وقد دلت األحاديث الصحيحة على تقديم قريش في ا مامة على غيرهم وأطبق عليه جماهير "
وحكى غير واحد عليه ا جماع ودعوا ا جماع تحتاج إلى تاويل ما  ،العلماء من المسلمين

أجلي وأبو عبيدة حي إن أدركني  :أخرجه ا مام أحمد عن عمر بسند رجاله ثقاة أنه قال
فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل  :استخلفته فذكر الحديث وفيه

ومعلوم أن معاذا غير قرشي وتاويله بدعوا انعقاد ا جماع بعد عمر أو تغيير رأيه إلى موافقة 
 "الجمهور فاشتراط كون..

أن شخص يظن أنه حط من قدره ولو لم بعض العبارات وبعض األساليب يراد بها الرفع من ش
ال لما قيل في  ،يرد به حقيقة األمر ولو لم يرد بذلك حقيقة األمر فلعل هذا األسلوب من عمر وا 

إن الناس لن يذعنوا إال لهذا الحي يعني من قريش يرد  ،يذعن إال لهذا نالحي لالسقيفة أن هذا 
في أول  ليسعمر لكن هذا في خالفته  قد يقال أنه خفي على ،هذا الكالم والنص صحيح صريح

األمر يعني وقت الخالف والمدارأة استقر األمر على أنهم كلهم أذعنوا لقريش في خالفة أبي 
نما يراد به الرفع من شأن من  ،بكر لكن قد ال يراد به حقيقة األمر والمدلول لهذا اللفظ الحقيقي وا 

 ستحق مثل هذه المبالغة.يحتاج إلى رفع شأنه أو المبالغة في تعظيم شخص ي
ا هو الحق ولكن النصو  الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم فاشتراط كونه قرشيً "

طاعتهم هلل ورسوله فإن خالفوا أمر هللا فغيرهم ممن  ،في ا مامة مشروط بإقامتهم الدين وا 
ما رواه البخاري في فمن األدلة الدالة على ذلك  ،يطيع هللا تعالى وينفذ أوامره أولى منهم

صحيحه عن معاوية رضي هللا عنه حيث قال باب األمراء من قريش حدثنا أبو اليمان قال 
ث أنه بلغ معاوية وهو عنده  أخبرنا شعيب عن النهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحد 

 ."في وفد من قريش أن عبد هللا بن عمرو يحد ث أنه سيكون ملك قحطان
 قحطان.سيكون ملٌِّك من 
 ملٌِّك من قحطان؟

 سيكون ملٌِّك من قحطان.
 طالب: ................

 الجماعة. وليسأو مْلك قحطان ماشي لكن هذه أوضح ألن المقصود واحد 
أنه سيكون ملُِّك قحطان فغضب فقام فاثنى على هللا بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه قد "

صلى هللا -بلغني أن رجاال منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب هللا وال تؤثر عن رسول هللا 
صلى -وأولئك جهالكم فإياكم واألمانيَّ التي ُتضل أهلها فإني سمعت رسول هللا  -عليه وسلم

إن هذا األمر في قريش ال يعاديهم أحد إال كبه هللا على وجهه ما »يقول:  -ليه وسلمهللا ع
صلى هللا عليه -انتهى من صحيح البخاري بلفظه ومحل الشاهد منه قوله  «أقاموا الدين
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إن هذا األمر في »ألن لفظة )ما( فيه مصدرية ظرفية مقيدة لقوله  «ما أقاموا الدين» -وسلم
 "عنى إن هذا األمر في قريش مدة إقامتهم الدين ومفهومه أنهم..وتقدير الم «قريش

ومن أعظم الحكم التي من أجلها يجب نصب الخليفة إقامة  ،ألن إقامة الدين من شرط الخليفة
الدين فإذا لم يقم الدين لم يتصف بالشرط الذي من أجله وجب هذا األمر فهذا شرط من الشروط 

وجدنا من قريش من وجوده مثل عدمه من ال يقيم الدين ينتقل أو  اطيب ما وجدنا من قريش أحد
 إلى الشرط الثاني.

 طالب: ................
يعني هذا الرجل الذي تكلم بغير علم وخفي على معاوية الخبر معاوية خفي عليه الخبر فظن أن 

 القول به جهل.
 طالب: ................

اك خليفة أو ملك غير هذا القائم ال شك أن مثل ال ، تعرف أن الموضوع حساس وُيدعى أن هن
 هذا الكالم يستقيم ما فيه شيء لكنه خفي عليه الخبر في خروج المهدي والقحطاني بعده أو قبله.

ومفهومه أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم وهذا هو التحقيق الذي ال شك فيه في معنى "
وقد ورد  :لى حديث معاوية هذا ما نصهوقال ابن حجر في فتح الباري في الكالم ع ،الحديث

نظير ما وقع في حديث معاوية ذكره محمد بن  -رضي هللا عنه -في حديث أبي بكر الصديق
 :إسحاق في الكتاب الكبير فذكر قصة سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر وفيها فقال أبو بكر

ن هذا األمر في قريش ما أطاعوا هللا واستقاموا على أمره جاءت األحاديث التي أشرت وقد  ،وا 
وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المامور به كما في  :األول ،إليها على ثالثة أنحاء

« ا ما حكموا فعدلوااألمراء من قريش ثالثً »األحاديث التي ذكرتها في الباب الذي قبله حيث قال 
 ما خروج األمر عنهم. وليس في هذا «فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة هللا»الحديث وفيه 

ألنه ليس فيه توجيه نبوي بأن يؤخذ األمر من أيديهم إذا حصل منهم ذلك حلت عليهم اللعنة 
أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن يحول هللا رأسه »يعني نظير ما قيل الذي يرفع رأسه 

ولذلك استدلوا به على أن  ؛فيه وليعد الصالة ليس «رأس حمار أو صورته صورة حمار؟!
محرمة لكن ال تبطل وهنا المخالفة توجب اللعنة لكنها ال توجب ن ع  ،المسابقة ال تبطل الصالة

هو ما لم  ذيال-عليه الصالة والسالم-النبي الحكم منهم والملك منهم ما لم يوجد الحد الذي ذكره 
 تروا كفرا بواحا أو ما صلوا إلى غير ذلك.

م بان يسلط عليهم من يبالغ في أذاهم فعند أحمد وأبي يعلى من حديث ابن وعيده :الثاني"
إنكم أهل هذا األمر ما لم تحدثوا فإذا غيرتم بعث هللا عليكم من يلحاكم كما »مسعود رفعه 
ورجاله ثقات إال أنه من رواية عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن  «ُيلحى القضيب

مسعود ولم يدرك هذه رواية صالح بن كيسان عن عبيد هللا وخالفه حبيب عم أبيه عبد هللا بن 
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بن أبي ثابت فرواه عن القاسم بن محمد بن عبد الرحمن عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة 
والته الحديث وفي سماع عبيد  مالينال هذا األمر فيكم وأنت :عن أبي مسعود األنصاري ولفظه

 "هللا..
 بالمفتوحة؟ أوعين رجاله ثقات بالمربوطة عندكم في موض ماذا

 طالب: ................
 كلكم.

 طالب: ................
 ألنه في بعض النسخ مربوطة وهي مفتوحة وهي مرت في موضعين. نعم
 ،وفي سماع عبيد هللا من أبي مسعود من أبي مسعود نظر مبني على الخالف في سنة وفاته"

سار أخرجه الشافعي والبيهقي من طريقه بسند صحيح إلى وله شاهد من مرسل عطاء بن ي
أنتم أولى بهذا األمر ما كنتم على الحق إال أن تعدلوا عنه فتلحون "قال لقريش  :عطاء ولفظه

ن كان فيه إشعار به "كما تلحى هذه الجريدة  ،وليس في هذا تصريح بخروج األمر عنهم وا 
 ."ا ذن في القيامة عليهم وقتالهم وا يذان بخروج :الثالث

قامة شرع هللا ودين  وفي هذا أيضا تخويف لمن يلي هذا األمر إل ام له بل وم الصراط المستقيم وا 
فإذا حاد عن هذا الطريق وهذا الصراط فإنه ُيخشى أن يحل به ما  ،هللا والدفاع عنه وعن أوليائه
 أشير إليه في هذا الحديث.

ا ذن في القيام عليهم وقتالهم وا يذان بخروج األمر عنهم كما أخرجه الطيالسي  :الثالث"
استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإن لم يستقيموا فضعوا »والطبراني من حديث ثوبان رفعه 

 ."«سيوفكم على عواتقكم فابيدوا خضراءهم فإن لم تفعلوا فكونوا
 ."« راعين أشقياء»"
ألن رواية سالم بن أبي الجعد لم يسمع  ا؛ورجاله ثقات إال أن فيه انقطاع «أشقياءنراعين »"

 ."من ثوبان وله شاهد في الطبراني
 ألن راويه سالم بن أبي الجعد.

 ."ألن راويه سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان وله شاهد في الطبراني"
 طالب: ................

 سالُم. إنراوَيه اسم 
راوَيه سالُم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان وله شاهد في الطبراني من حديث النعمان ألن "

 ."بن بشير بمعناه وأخرج أحمد من حديث ذي
 مخبر.
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ْخبر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة بعدهما راء وهو ابن أخ النجاشي عن " مِّ
ر فننعه هللا منهم وصي ره في قريش كان هذا األمر في حمي»قال  -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

وسنده جي د وهو شاهد قوي  لحديث القحطاني فإن حمَير يرجع نسبها إلى  «وسيعود لهم
قحطان وبه يقوا أن مفهوم حديث معاوية ما أقاموا الدين أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج األمر 

ره عليه معاوية في الحديث عنهم انتهى. واعلم أن قول عبد هللا بن عمرو بن العا  الذي أنك
المذكور أنه سيكون ملك من قحطان إذا كان عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما يعني به 

 ."القحطاني الذي صحت الرواية بملكه فال وجه  نكاره لثبوت أمره في الصحيح
 فيه احتمال أنه يريد آخر فيه احتمال أنه يريد غير هذا القحطاني؟

 طالب: المهدي.
 ال يوجدمن بيت النبوة -عليه الصالة والسالم-لة النبي ي ليس من قحطان المهدي من سالالمهد

 ذاك. أوفيه احتمال ثاني لو فيه أكثر من قحطاني قلنا احتمال أنه يريد هذا  ليس ،غيره أصال
ال »قال  -صلى هللا عليه وسلم-لثبوت أمره في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول هللا "

أخرجه البخاري في كتاب  «الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاهتقوم 
 ،وفي كتاب المناقب في باب ذكر قحطان ،الفتن في باب تغير النمان حتى يعبدوا األوثان

وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة في باٌب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
 ،وهذا القحطاني لم يعرف اسمه عند األكثرين ،الميت من البالء الرجل فيتمنى أن يكون مكان

وقال ابن حجر في  ،وقال بعضهم اسمه شعيب بن صالح ،وقال بعض العلماء اسمه جهجاه
الكالم على حديث القحطاني هذا ما نصه وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج ياجوج 

بها ال تقو »وماجوج وتقدم الجمع بينه وبين حديث  م الساعة حتى ال يحج البيت وأن الكعبة يخر 
 ."«ذوو السويقتين

 ذو ذو ذو السويقتين.
فيفهم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم  «يخربها ذو السويقتين من الحبشة»"

القحطاني فاهلكهم وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في نمن عيسى بعد خروج ياجوج وماجوج 
يح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتاخر أهل اليمن وهالكهم وأن الر 

ر به قوله  ،بعدها أي  «ا يمان يمان» -صلى هللا عليه وسلم-ويمكن أن يكون هذا مما يفسَّ
وقد أخرج مسلم  ،يتاخر ا يمان بها بعد أي يتاخر ا يمان بها بعد فقده من جميع األرض

ريب الكعبة ذو السويقتين فلعله رمن إلى هذا انتهى منه حديث القحطاني عقب حديث تخ
 ."بلفظه وهللا أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

الحبشة كانوا في قوة شديدة جدا وجاؤوا لهدم الكعبة في أثناء هذه القوة وفي عصر كان 
جل  -المحيطون بالكعبة كفار والحكم لهم ألهل الكفر وجاء الحبشة بَعددهم وُعددهم وبفيلتهم وهللا
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حصل؟ في آخر ال مان واألصل استمرار المسلمين إلى أن يأتي  ذيال مالم يرد ذلك  -وعال
ومع ذلك من  ،الوقت الذي ال يقال فيه هللا هللا وتقوم الساعة على شرار الخلق لكن فيهم بقايا

 -لما أذن هللا بخرابها شوف البداية هللا ،يخربها أصحاب الفيلة القوة الُعدد والعتاد ذو السويقتين
ينقض أحجارها  -جل وعال-حصل وفي النهاية لما أراده هللا  ذيال مالما ما أراد  -جل وعال

 ن وهللا المستعان.ان دقيقتاقتين ساقا وهو ذو سويا حجر  حجر  
 طالب: ................

 ات لكن له مراجعات.أعرف له مؤلف الله عناية من خالل له مراجعات الشيخ ال، 
كونه ذكر وال خالف في ذلك بين العلماء ويدل عليه ما ثبت  :الثاني من شروط ا مام األعظم"

صلى هللا عليه -ه أن النبي في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي هللا عن
 ."«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»لما بلغه أن فارًسا ملكوا ابنة كسرا قال -وسلم

 عم أيضا أنه من وهذا في البخاري وال كالم ألحد في الحديث ومع ذلك يطعن في الحديث من يُ 
كبار الدعاة ورؤوسهم ويستدل على ضعفه أن الواقع يشهد بخالفه الواقع يشهد بخالف هذا 
الحديث لماذا؟ يقول ألن غاندي حكمت الهند وتاتشر ملكت اإلنجلي  يسمونها المرأة الحديدية 

نسأل هللا -ائير ه مت العرب يستدل بهذا على إبطال أحاديث في الصحيح؟! هذا ضاللوغلدام
 .-العافية

 "الثالث من شروط ا مام."
يأتي بعض المفتونين ويبرر لمثل هذا الكالم ويأتي به باعتبار أنه ناقد وأنه من أهل النظر وكذا 

لم يتم النصاب ُجلد في الحد  يقول أبو بكرة رجل ُحد في القذف يعني هو صادق رأى لكنه لما
ڳ ڳ ڳ ڱ  }ويخلطون بين الرواية التي هي ديانة وبين الشهادة التي مردها إلى األموال 

 على الخالف في ذلك بعد التوبة لكن الرواية تختلف عن الشهادة.  4النور:  {ڱڱ
جون أن يكون عبدا وال خالف في هذا بين حرًّا فال ي هالثالث من شروط ا مام األعظم كون"

العلماء فإن قيل ورد في الصحيح ما يدل على جوان إمامة العبد فقد أخرج البخاري في 
 -صلى هللا عليه وسلم-صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 

ن اسُتعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه نبيبة» لم من حديث أم ولمس «اسمعوا وأطيعوا وا 
ا من حديث ولمسلم أيًض  «اسمعوا وأطيعوا ولو اسُتعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب هللا»الحصين 

ن كان عبدا حبشيا مجدع»أبي ذر رضي هللا عنه قال   «أوصاني خليلي أن أطيع وأسمع وا 
أنه قد يضرب المثل بما ال يقع في الوجود فإطالق  :األطراف فالجواب من أوجه الوجه األول

ن كان ال يتصور شرعً  وذكر  ،ا أن يلي ذلكالعبد الحبشي ألجل المبالغة في األمر بالطاعة وا 
 "ابن حجر هذا الجواب عن الخطابي ويشبه هذا الوجه قوله تعالى..
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ذا تولى هذا العبد إما أن يبقى في ا لرق فالحاكم في الحقيقة ومقتضى العبد أن يكون له سي د وا 
ما أن يسعى في خالص نفسه من هذا الرق وحينئذ ال يكون عبدا.  هو السيد وليس العبد وا 

 ." 81النخرف:  {ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ} ويشبه هذا الوجه قوله تعالى: "
 يعني استبعاد.

ا من جهة أن المراد باستعمال العبد الحبشي أن يكون مؤمرً  :على أحد التفسيرات الوجه الثاني"
أن يكون  :الوجه الثالث ،ا مام األعظم على بعض البالد وهو أظهرها فليس هو ا مام األعظم

 ."أطلق عليه اسم العبد نظرا التصافه بذلك سابقا مع أنه وقت التولية حر
 يعني باعتبار ما كان.

  {ڦ ڦ ڄڄ} : الغ باعتبار اتصافه به سابقا في قوله تعالىونظيره إطالق اليتم على الب"
 ."اآلية وهذا كله فيما يكون بطريق االختيار  2النساء:

ألنه حال اليتم ال يجو  أن يعطى المال حتى يختبر فإذا انتهى الوصف باعتبار ما كان يسمى 
 وأما في الحال فليس بيتيم. ايتيم

 ولة كاملة دولة المماليك قامت.دطالب: 
ألن الذي يملكه يملك ما  ؛لكن هم أثناء الحكم عبيد؟ إذا قلنا عبد فالحكم لسيده في الحقيقة نعم

أما في حال الملك  ،هم يسمون مماليك لعله باعتبار ما كان ،تحت يده فهو الحاكم في الحقيقة
ألنه إذا كان  ؟!أنه عبد وهو ملكإذا تغلب وملك الناس وقهرهم بسيفه فهل يمكن أن يوصف ب

 له فالحاكم في الحقيقة الذي له عليه األمر. اويعترف اسيده بالفعل موجود
 طالب: ................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ا                                                                                             مثل ما قلت يعني هل يمكن أن يبقى عبد لكن
 ملك الملك؟! مثلوضعه أجل سيد السيد  م هووسيده موجود ويملك الناس السيد 

 طالب: ................
 لك عندي شيء. ليسيعني معناه تمرد عليه ونفاه وطرده وقال 

 طالب: ................
 السوق.في يجره بحبل ويبيعه أن إال أنه يمكن  ارقيقكونه معنى  ماسي د مالك يتصرف فيه 
 طالب: ................

يتصور أن يوجد سيد لملك إما أن يسعى في خالص نفسه من هذا الرق أو أن  الواقع تاريخي 
 الملك يبقى للسيد لو تمرد عليه يطرده أو يقتله.

 طالب: ................
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هذا حكم شرعي أنه ليس له والية على نفسه لكن قال لك عن المماليك وأن الع  بن عبد السالم 
ه حقيقة الحال أنه ملك يسوق الناس بعصاه ووراه واحد يسوقه؟! يتصور حاول يبيعهم لكن هل هذ

 مثل هذا؟! 
 طالب: ................

شك أنه ال يمكن أن يوجد رق بهذه المثابة إما أن يكون نفاه أو قتله بعد يمكن يقتل سيده وال  ال
نى العبودية التي لفالن ينتقل الرق إلى من بعده لورثته لكن يبقى أن مع ايمكن أن يكون عبد

 تقتضي اإلذعان للسيد ال توجد في مثل هذه الصورة.
ما لم يامر  أما لو تغلب عبد حقيقة بالقوة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة وصونا للدماء"

والمراد بالنبيبة في هذا الحديث واحدة النبيب الماكول  ،بمعصية كما تقدمت ا شارة إليه
والمقصود من التشبيه التحقير وتقبيح الصورة ألن السمع  ،جف من العنب إذاالمعروف الكائن 

والطاعة إذا وجبا لمن كان كذلك دل ذلك على الوجوب على كل حال إال في المعصية كما ياتي 
 ا أسود:قول الشاعر يهجو شخًص  «كان رأسه نبيبة» -صلى هللا عليه وسلم-ويشبه قوله 

 دناااااااااس الثياااااااااااب كاااااااااأن فااااااااااروة رأسااااااااااه
 

 غرساااااااااااات فأنباااااااااااات جانباهااااااااااااا فلفااااااااااااال 
ا لعدم قدرته على القيام أن يكون بالغا فال تجون إمامة الصبي إجماعً  :الرابع من شروطه 

 ."باعباء الخالفة
والسابعة من العمر أطفال وعليهم في أوقات الضعف وجد خلفاء صبيان في الخامسة والسادسة 

 وصي وهذه الخالفة ال شك أنها ليست شرعية.
 ."أن يكون عاقال فال تجون إمامة المجنون وال المعتوه وهذا ال نناع فيه :الخامس"

 طالب: الوقت يا شيخ.
 يعني ما هنا. دنعم ال المسائل يعني حكمها واحد سرد سر 

 ژة فاسق واستدل عليه بعض العلماء بقوله تعالى: فال تجون إمام أن يكون عدالً  :السادس"

ويدخل في اشتراط   124البقرة:  ژ ۈ ۈ ۆ ۆ     ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے  ھ ھ
   .ألن العدل ال يكون غير مسلم ؛العدالة اشتراط ا سالم

ا يمكنه االستغناء ا من قضاة المسلمين مجتهدً أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيً  ع:الساب
أن يكون سليم األعضاء غير نمن وال أعمى ونحو  :الثامن .استفتاء غيره في الحوادثعن 
 ."ذلك

في الحاكم الذي حكمه يرفع الخالف قال ال بد أن يكون مجتهدا  -رحمه هللا -كالم شيخ اإلسالم
في مسألة القرء  -بين الحيض والطهر -عارفا باألحكام أما شخص ال يفرق بين القرء والطهر

 يرفع قوله الخالف هذا كالم شيخ اإلسالم رحمه هللا. هذا ال
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 طالب: ....................
 هو في الحقيقة القاضي لكنه الحاكم من فوقه.

 ہ  ہ ژويدل لهذين الشرطين األخيرين أعني العلم وسالمة الجسم قوله تعالى في طالوت: "

أن يكون ذا خبرة ورأي  :التاسع  247البقرة:  ژ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
حصيف بامر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية بيضة المسلمين وردع األمة 

 واالنتقام من الظالم واألخذ للمظلوم كما قال لقيط ا يادي:
 وقلااااااااااااااااااااااااادوا أماااااااااااااااااااااااااركم   دركااااااااااااااااااااااااام

 
 رحااااااب الااااااذراع بااااااأمر الحاااااارب مطلعااااااا 

أن يكون ممن ال تلحقه رقة في إقامة الحدود وال فنع من ضرب الرقاب وال قطع  :العاشر 
ويدل لذلك إجماع الصحابة رضي هللا عنهم على أن ا مام ال بد أن يكون كذلك قاله  ،األعضاء
 ."القرطبي

السبت  -إن شاء هللا تعالى -الة العشاءبالنسبة للدرس في يوم السبت واألحد سوف يكون بعد ص
 والحادي عشر. -من أجل صيام يوم عاشوراء -واألحد فقط من أجل الصيام

 درس يا شيخ؟ يوجدطالب: الجمعة 
 الجمعة إن شاء هللا.


